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مقدمة

نشئت▪
ُ
حاليااعمالهاالدائرةوتباشر األردنية،الدولةنشأةبداياتمع1949عامالعامةاإلحصاءاتدائرةأ

.2012لسنة12رقمالعامةاالحصاءاتقانون بموجب

فيواملسوحالتعداداتبإجراءاملخولةالرسميةالجهةالقانون وبموجبالعامةاإلحصاءاتدائرةتعتبر ▪
.ثقافيةوالوالبيئيةوالزراعيةواالقتصاديةواالجتماعيةالديموغرافيةاإلحصاءاتونشر وجمعاململكة،

منالعديدأجرتكماتنتجها،التياإلحصائيةالبياناتوجودةنوعيةتطوير علىنشأتهامنذالدائرةعملت▪
عتبر تالتياملؤشراتمنالعديداصدار عناملسؤولةوهيوالدراسات،املتخصصةواملسوحاتالتعدادات

.القرارواتخاذالسياساتصنعفياألساسيةالركيزة

الدائرةول بحصذلكنتائجوظهرتبالدائرة،الثقةوتعزيز املؤسس يالعملمبادئترسيخإلىالدائرةسعت▪
.العامواملدير للدائرةالحكومياألداءلتميز عبدهللاامللكوجائزةومحليةعامليةجوائز على



مهام دائرة اإلحصاءات العامة

:ومنهاالدائرةمهام2012لسنة12رقماالحصاءاتقانون حدد

يةوالديمغرافاالجتماعيةالحياةبمجاالتاملتعلقةالرسميةاإلحصاءاتونشر وتحليلوتصنيفجمع
والبيئيةوالزراعيةواالقتصادية

جلسميقررهآخر مجالوأيواملنشآت،والصناعة،والزراعة،واملساكن،السكانمجاالتفيالتعداداتإجراء
.الوزراء

اإلداريةاإلحصائيةالسجالتلتطوير املختلفةالحكوميةالدوائر معباملشاركةوتنظيمهاإلحصائيالعملتنسيق
مستخدمياتاحتياجوتلبيةاملناسبالتوقيتيضمنوبماالدوليةواملعايير األساليبمعتتفقبصورةلها

.وكفاءةبفاعليةالبيانات



دائرة االحصاءاتعملفي النوعيةالنقلة 

و2015ه مراحلبكافة يتعداد الكتروناول تنفيذ
، 2017/2018كذلك تعداد زراعي الكتروني

2018/2019وتعداد منشات 

ؤشرات واملبياناتالوفير تغيير منهجيات املسوح وت
ضل وباستخدام افقياسيةاتفي فتر االحصائية 

وير الوسائل واملنهجيات الدولية، والعمل على تط
(12)قواعد البيانات في املؤسسات العامة 

ئرة بتجربة الدائرة و حصول الدادولي اهتمام محلي 
على جوائز محلية ودولية ،كما استفادت عدد من 

طين، مصر، فلس)العربية من التجربة االردنية الدول 
(السودان، لبنان و ليبيا

ل في مجاالت مهمة مثومؤشراتبيانات توفير 
وغيرهاوالالجئينالهجرة، البطالة، االعاقات، 

ول التحوفر امكانية األمر الذي بناء القدرات
ة نحو استخدام التقنيات الحديثة في كاف

تعدادات ومسوحات الدائرة

ام تطوير استراتيجية وطنية لتطوير النظ
2022-2018االحصائي االردن 

1
2
3

4
5

6
7

ة يف العمل جاٍر على تطوير السجالت االداري
رات وتوفري مؤش. الوزارات واملؤسسات العامة

التنمية املستدامة



.الوطنيةالقراراتمتخذيواحتياجاتتتالءمعاليةمصداقيةذاتإحصائيةبياناتتوفير•

.الوطنيةباألهدافاملتعلقةاإلجراءاتفيالتطور متابعة•

.الوطنيةاألهدافتحقيقنحوالتقدمرصد•

.للتقييممناسبةمقاييستوفير•

.التكنولوجيةواملعارفالتقنياتفيتسارعاملللتقدماالستجابة•

: اتخاذ القرارات و اإلحصائية البيانات 



باملستقبلالتنبؤ و اإلحصائية البيانات 

.يا الساخنةتشكل البيانات اإلحصائية ومؤشراتها نظام اإلنذار املبكر ملتخذي القرارات حول القضا•

ية واالقتصادية توفر البيانات قاعدة للتوقعات املستقبلية في كافة الجوانب الديموغرافية واالجتماع•

.الخ......والصحية ،

الل القرارات توفير صورة واقعية للمستقبل، مما يساعد متخذ القرار في اإلعداد لذلك املستقبل من خ•

 
 
.املدروسة مسبقا



.تقدمةتعتمد عملية تقييم آثار القرارات املتخذة على املنهجيات العلمية والنماذج اإلحصائية امل•

.تتيح عملية التقييم التعرف على األسباب الكامنة خلف الظاهرة مدار البحث•

.تحتاج عملية التقييم تدفق البيانات اإلحصائية بشكل مستمر•

.تحتاج عملية التقييم مؤشرات إحصائية لرصد آثار القرارات املتخذة•

:  وتقييم آثار القراراتاإلحصائية البيانات 



فيآليات انتقال اثر البيانات واملعلومات االحصائية
الوطنيالقرار 
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تحديد مستويات الفقر، 
هاوتوجيه املعونات ملستحقي

السياسات االقتصادية
السياسة املالية والنقدية

حجم وهيكل البطالة 
واملساعدة في وضع سياسات 

التشغيل والتدريب
األساس يإلزامية التعليم 

هالفقر وخطوطه وجيوب ي الناتج املحلي اإلجمال
ومعدل التضخم

األميةمعدلالبطالةمعدل

الوطنيفي القرار انتقال اثر البيانات واملعلومات االحصائية  آليات 



املسؤولية املجتمعية

تحديد عدد السكان 
وتوزيعهم واوضاعهم 
ة ، االقتصادية والديمغرافي

وجيه وبالتالي املساعدة في ت
ر الخدمات إلى األماكن األكث

املدارس، املراكز )حاجة 
(الخ...الصحية 

ضبط العمالة الوافدة 
يةوصافي التحويالت الخارج

قرارات صحية
االنجاب والوقاية )

(والتوعية

وفيات األطفال
اإلعاقةانتشار

معدالت االنجابيةمستويات الهجرة الدولاعداد السكان

وطنيالفي القرار انتقال اثر البيانات واملعلومات االحصائية  آليات /.. تابع



سسة عمل مؤشرات التنمية املستدامة على املستوى الوطنيأم

...مؤسسة عامة وخاصة45تشكيل مجلس الوزراء لجنة وزارية عليا تضم من ممثلين من •

.2017تقديم التقرير الطوعي االول •

مؤسسة عامة وقطاع خاص ومؤسسات 50بمشاركة ممثلين من 2022-2018اعداد االستراتيجية الوطنية لالحصاء •
.دولية

.مؤسسة عامة/قطاع12شمول  االستراتيجية •

ا من قبل مجلس تضمنت االستراتيجية خطط عمل تفصيلية قطاعة معتمدة من الوزراء واملسؤولين املعنيين اعتماده•
.الوزراء
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2022-2018الستراتيجية الوطنية لإلحصاء ا

امة ملؤسسات العااحصائي وطني وبمشاركة من مختلفنظام تطوير 
والخاصة املنتجة للبيانات

بناء و دولية وفق املعايير التطوير األجهزة اإلحصائية املنتجة للبيانات
موحدةوطنية قواعد بيانات احصائية 

احتياجاتمنممكنقدراكبر توفير خاللمناالردنيةالدولةخدمة
.يةالنياباملجالساعضاءومنهمالقراراتوصانعيالسياساتراسمي

:الىمن خالل تنفيذ االستراتيجية الوطنية االحصاءاتتسعى دائرة 

احةاملتالوسائلبكافةدوريةبصورةاملستدامةالتنميةمؤشراتتوفير



....تابع

.2018اعتماد الخطة من قبل مجلس الوزراء •

.اتيجيةلتنفيذ االستر املالية والالزمة املخصصات وضع طلب مجلس الوزراء من املؤسسات املشمولة باالسترايجية •

.تشكيل لجان قطاعية ملتابعة التنفيذ واملراجعة لالستراتيجية•

ة، بقرار من مجلس الوزراء بهدف ايجاد اطار مؤسس ي لشمول مؤشرات التنمية املستداماعادة هيكلة دائرة االحصاءات •
:وتضمت اعادة الهيكية ما يلي

:انشاء دائرة متخصصة بادارة البيانات تشمل االقسام التالية•
.قسم السجالت االدارية•

قسم البيانات•

قسم الجندر•

ؤسسات املعنية وكذلك وتتولى تقييم وتحديد الفجوات للبيانات في كل مؤشر ومتابعة توفير املؤشرات بالتعاون مع امل. وحدة التنمية املستدامة•
.مية املستدامةواعداد  تقارير دورة حول تنفيذ مؤشرات التن. بناء القدرات بالتعاون مع املؤسسات الدولية وفي اطار مركزالتدريب االحصائي

.تشكيل لجنة عليا للتقييم ومتابعة تنفيذ الستراتيجية•
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.2022-2018واملؤشرات في اطار االستراتيجية الوطنية لالحصاء قواعد البيانات 

سجالت إدارية أخرى 

املؤسسات الشريكة

سجل األعمال

وزارة الصناعة والتجارة
3 السجل املدني

دائرة األحوال املدنية والجوازات

والتعداداتاملسوح اإلحصائية

دائرة اإلحصاءات العامة

2

1

بيانات وطنيةقاعدة 

4

12 11
10

9

8
765

الدوليةاملؤسسات 

دائرة اإلحصاءات العامة
مديرية إدارة البيانات-
ةوحدة التنمية املستدام-
ياإلحصائمركز التدريب -

االقتصادية املؤشرات 
واالجتماعية

مؤشرات التنمية 
املستدامة

فنيدعم 
 
 
بناء القدرات وفقا
للمعايير الدولية



التواصل بين االجهزة االحصائية واملجالس النيابيةوسائل
في مجال البيانات واملؤشرات

ات حيث يتم ارسال البيان. قوائم املراسالت االعالمية▪
مة الصادرة عن الدائرة الى كافة املشتركين في القائ

.مشترك1400والذين يقدر عددهم بـ 

.املطبوعات الورقية▪

.املطبوعات االلكترونية▪

.النشرات الدورية▪

.التقارير الدورية▪

.االوراق العلمية التحليلية▪

.املطويات▪

اللقاءات عبر االذاعات والتلفزيونات واللقاءات ▪
.الصحفية

.وتيوبوسائل التواصل االجتماعي،فيس بوك، تويتر، ي▪

.املوقع اإللكتروني للدائرة▪

.التعداد املوقع اإللكتروني الجغرافي التفاعلي لنتائج▪

.االطلس الورقي▪

املؤتمرات ▪

ورش العمل▪

املؤتمرات الصحفية▪

اللجان. االجتماعات الدورية مع اللجان البرملانية،▪
...املالية ، واالدارية والعمل واالعالمية



موقع الكتروني جديد للدائرة



موقع الكتروني جغرافي تفاعلي



أطلس إحصائي ألول مرة في األردن



تنفيذ مؤشرات التنمية املستدامةلتحديات التي تواجه ا

. تعزيز االستقاللية اإلدارية واملالية للمؤسسات االحصائية في ضوء التوصيات الدولية1.

.شكل املطلوبمن القيام بمهامها ودورها بالاملؤسسات االحصائية ن يلتمكالالزمة عدم كفاية املوارد املالية 2.

.ةاالحصائية ومؤشرات التنمية املستدامعلى املستوى الوطني بالبيانات مستوى الوعي تدني 3.

.املشاركة الفاعلة للشركاء الرئيسيين في تنفيذ االستراتيجية الوطنية لإلحصاء4.

.في مجال مؤشرات التنمية املستدمة املؤهلة الفنية الكوادر البشرية نقص 5.

امة فــي املراحــل مشــاركة املجــالس النيابيــة فــي مناقشــة موازنــات املؤسســات املعنيــة بمؤشــرات التنميــة املســتد6.
.واباالولى التمهيدية العداد املوازنات، وليس بعد رفع املوازنة العامة من قبل الحكومة ملجلس الن




